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STRABAG MTB CUP 2020  
1. závod    Český pohár horských kol 2020  Cross-Country - XCO 

UCI C1 - Elite, Elite Women, Junior, Junior Women 

                                                  Brno       29. - 30. 8. 2020 
 

Pořadatel: Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64, 616 00 Brno, IČ22750266 

Místo závodu: GPS Loc , 49.1915961N, 16.5652489E,  Brno – Bike aréna Anthropos                                 
Pisárky 

Termín závodu: 29.- 30.8.2020 

Ředitel závodu: Lubomír Vidlák,  +420 605 432 220, e-mail: vidlak@sportprobrno.cz, 
Technický ředitel: Lukáš Vlach, +420 602 424 934, lukinvlach@gmail.com,  

Hlavní rozhodčí –  

Komisař UCI –  

Kancelář závodu: GPS souřadnice Loc: 49.1921572N, 16.5648842E , Pisárecká 7, Brno, Pisárky 

Informace k závodu: www.sportprobrno.cz 

Diváky prosím, aby parkovali na ulici Bauerova. Prostor vjezdu do stadionu nebude možné 
využít pro parkování. 

Parkování týmů: 49.1894717N, 16.5653025E, areál stadionu 

Navigace: Dálnice D1-exit 190 – SVITAVY 

Trať: délka 4.2 km, převýšení 210 m 

Městský okruh postavený s ohledem na moderní trendy XCO tratí, tak aby nabídnul velkou 
přehlednost pro diváka a závodníky prověřil jak po technické tak po fyzické stránce. 

Trať má 6 speciálních sekcí, vyznačených v mapě závodu: 
1 Houpačky 
2 Rock garden 
3 Twins, těžký paralelní technický sjezd s přírodními překážkami 
4 Čertík – přírodní sjezd 
5 Extrém 
6 Rock and roll, kamenné pole (balvany) na mírném sjezdu 

Areál startu a cíle: Atletický stadion 

Team Area & Expo: plocha přímo v areálu stadionu. 
Vyhlášení výsledků: přímo na atletickém stadionu 
Anti-doping: v prostoru stadionu, 
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Kategorie závodu: dle UCI kategorie C1 
Kategorie závodníků: v souladu z pravidly UCI a rozpisem Českého poháru MTB 

Časomíra: plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft – pro přihlášení sledujte web 

http://www.poharmtb.cz/cross-country/ 

Zdravotní služba: Fakultní nemocnice Bohunice 
Zdravotníci koordinováni SPP Vyškov, Puškinova 63 68201 Vyškov. 

Časový plán 

Pátek: 

17:00 - 19:00      kancelář závodu – POUZE SOBOTNÍ ZÁVODY  

17:00 - 19:00      oficiální trénink XCO sobotních kategorií + trénink tech. sekcí žáci 

19:30            schůze manažerů týmů k sobotním závodům – prostor stadionu 

Sobota: 

8:00 - 14:30    kancelář závodů - POUZE SOBOTNÍ ZÁVODY 

14:30 – 17:00                kancelář závodů – POUZE NEDĚLNÍ ZÁVODY  

8:00 - 9:15  oficiální trénink sobotních kategorií 

   Cross country 

9:30    Kadeti, Masters, Expert  

11:00                Junioři   UCI C1 

12:30 – 13:15  oficiální trénink na trati XCO pro sobotní odpolední závody  

13:30               ženy/U23, juniorky,  UCI C1,   kadetky   

15:30               muži elita /U23   UCI C1 

17:15    oficiální vyhlášení všech sobotních kategorií 

17:00 – 18:00       oficiální trénink na trati XCO pro všechny kategorie závodící v neděli 

 

Neděle: 

8:30 – 17:00      kancelář závodu- NEDĚLNÍ ZÁVODY 

9:30                               meeting – nedělní závody 

   Technické disciplíny  

9:00   - 10:00    žákyně I 

10:00 - 11:30    žáci I 

11:30 - 12:30   žákyně II 

12:30 - 14:00   žáci II 

 

9:30       meeting s pořadatelem k nedělním závodům 

10:00                 odrážedla 

10:10              holky a kluci 3-4 let společný start  

10:25               holky a kluci 5-6 let společný start  

10:40              holky 7-8 let  

11:00            kluci 7-8 let  

11:20               holky 9-10 let  

11:45                   kluci 9-10 let  

12:15   vyhlášení odjetých nedělních kategorií 
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12:00-13:00  trénink pro žákovské kategorie na trati XCO 

13:00                  žákyně I  

13:30   žáci I 

14:00   žákyně II 

14:45   žáci II 

cca 15:45                 Vyhlášení výsledků nedělních závodů 

Kategorie, Přihlášky: 

- registrace na závod je možná pouze on-line prostřednictvím  internetu www.sportsoft.cz nebo 

www.poharmtb.cz 

- nejpozději  je možno se přihlásit do čtvrtka 27.8. do 12:00.  

- pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se do závodu přihlásit na místě, ale 

pouze po zaplacení penále + 100% příplatku ke startovnému.  

- startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou 

dle instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do 

závodu. Bez platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny 

vyřazen 

- všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu v souladu s časovým 

plánem závodu, nejdéle však 60 minut před startem kategorie.  

 

K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit pouze za doprovodu zákonného zástupce a jeho 

podpisu přihlášky nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je uvedeno, že zákonný zástupce 

souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si vědom, že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na 

závodu. Dítě musí být vybaveno plnou cyklistickou ochrannou přilbou. 

Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou do sobotního závodu přihlašovat na místě a 
to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a 
prezentace pro danou kategorii uzavřeny. 

 

Startovné: 

Startovné - sobota: 

Kadeti (-tky), Junioři (-rky), Experti, Masters 400 Kč 

Elita/U23, Ženy/U23    500 Kč   

Startovné - neděle: 

Dětské kategorie v sobotu    100 Kč 

Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2   200 Kč 

Ceny:  (v CZK) 

Elita/Ženy U23 C1      Junioři/Juniorky C1  Expert  Masters  Kadeti  Kadetky  Žáci I,II   Žákyně I,II 
11000             2500       věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné 
 9500             2000       věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné 
  7500             1500       věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné 
  5500              1000       věcné        
  4500              1000       věcné 

mailto:vidlak@sportprobrno.cz
http://www.sportsoft.cz/
http://www.poharmtb.cz/


 
 

Sport pro Brno, z.s., Marie Steyskalové 64, 616 00 BRNO,IČ 22750266, vidlak@sportprobrno.cz, 
+420605432220 

  3700                850 
  2800                750 
  2300                600 
  1900                500 
  1000                400 

Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 
společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny pro kategorie Expert, Masters, 
Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje Sport pro Brno, z.s.. 

Pozn.:  POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku.  
  A to jak pro závodníky, tak pro členy závodních týmů. 
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